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റിത്വ
2020ആഘോഷസന്ധ്യ
ശ്രീ. അഭിലാഷ് മോഹനൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.

സ്വ ലേ
സെമിനാർ ഹാൾ, 03.03.2020

ക�ോളേജ് യൂണിയൻ 2020
ഉത്ഘാടന ചടങ്ങായ റിത്വ
2020 മാർച്ച്3നു സെമിനാർ
ഹാളിൽ നിറസദസോടെ
നടന്നു. പരിപാടിയിൽ പ്രശ
സ്ത
മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ
മീഡിയ വൺ സീനിയർ റി
പ്പോർട്ടർ ശ്രീ. അഭിലാഷ്
മ�ോഹനൻ മുഖ്യാതിഥിയായി.
സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ ഡ�ോ.
റിതേഷ്
ബി
സ്വാഗതം
ആശംസിച്ച ചടങ്ങിൽ പ്രിൻ
സിപ്പൽ ഡ�ോ. അബ്ദുൽ
ഹമീദ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം
നടത്തി.
.
ക�ോളേജ് യൂണിയന്റെയു൦,
ആർട്സ്
ക്ലബ്ബിന്റെയു൦
ഉത്ഘാടനം
അഭിലാഷ്
മ�ോഹനൻ
നിർവഹിച്ചു.
നിലവിൽ
ഭാരതത്തിലെ
പൗരത്വ
ഭേദഗതി
ബില്ലിനു
എതിരെയുള്ള

പ്രതിഷേധങ്ങൾ ക്യാമ്പസു
കളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയ
തെന്നും
സമൂഹത്തിന്റെ
കണ്ണാടിയായ
ക്യാമ്പസി
നെ നയിക്കാൻ യൂണിയനു
കഴിയട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം
ആശംസിച്ചു.
.
ഫിസികൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

ക�ോളേജ്
ലക്ചറർ,
ജ�ോൺസൻ ജ�ോർജ് സ്പോർ
ട്സ് ക്ലബ് ഉത്ഘാടനം നിർ
വഹിച്ചു. ക�ോളേജിൽ മികച്ച
മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്ക
ണമെന്നും
അതിനുള്ള
സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെ

Covid 19 - Pandemic

ന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യ കേരളത്തിനായി
കളിക്കളങ്ങളും
കളികളും
അ ത ്യാ വ ശ ്യമ ാണെന്നും
ക�ോളേജിലെ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ
ശോചനീയവസ്ഥ ചൂണ്ടികാ
ട്ടി
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു
സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ പു
രസ്കാര
വിതരണം,
ക�ോളേജ് യൂണിയൻ ന്യൂസ്
ലെറ്റർ പ്രകാശനം, സ�ോൺ
മത്സരങ്ങളുടെ
സമ്മാന
ദാന൦ ഇവയു൦ ചടങ്ങിൽ
നിർവഹിച്ചു.
ചെയർമാൻ
ഹരി കൃഷ്ണൻ, ഹ�ോസ്പിറ്റൽ
സൂപ്രണ്ട് ഡ�ോ. ഗീത ജ�ോസ്
എന്നിവർ
സംസാരിച്ചു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ്
ഷഹബാസ് നന്ദി അറിയിച്ചു.
പിന്നീട് നടന്ന ബാച്ച്
സ്പെഷ്യൽ
പരിപാടികൾ,
ക�ോളേജ് ഡേ സെലിബ്രേഷ
ന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടി. രാത്രിയിൽ
നടന്ന ഡി. ജെ യ�ോടു കൂടി
റിത്വ 2020 ആഘ�ോഷങ്ങൾ
ക്ക്
വിരാമമായി.

The Corona virus spreading all over the World. Be Cautious, Break the Chain
The Pandemic Corona virus alias Covid 19 is
spreading. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an
infectious disease caused by
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2) The disease was first
identified in 2019 in Wuhan,
the capital of Hubei, China,
and has since spread globally, resulting in the 2019–20
coronavirus pandemic. Common symptoms include fever, cough, and shortness
of breath. Muscle pain, sputum production, diarrhea,
sore throat and loss of taste
and/or loss of smell are less
common. While the majority of cases result in mild
symptoms, some progress to
pneumonia and multi-organ
failure As of 25 March 2020,
the rate of deaths per number of diagnosed cases is 4.5
percent; however, it ranges
from 0.2 percent to 15 percent, according to age group
and other health problems.

The virus is typically spread
during close contact and via
respiratory droplets produced
when people cough or sneeze.
Respiratory droplets may
be produced during breathing but it is not considered
airborne It may also spread
when one touches a contaminated surface and then their
face. It is most contagious
when people are symptomatic, although spread may be
possible before symptoms
appear. The virus can live
on surfaces up to 72 hours.
Time from exposure to onset of symptoms is generally
between two and fourteen
days, with an average of five
days. The standard method of
diagnosis is by reverse transcription polymerase chain
reaction (rRT-PCR) from a
nasopharyngeal swab. The
infection can also be diagnosed from a combination
of symptoms, risk factors
and a chest CT scan showing features of pneumonia.
Recommended
measures to prevent infec-

infection include frequent
hand washing, social distancing (maintaining physical distance from others, especially
from those with symptoms),
covering coughs and sneezes
with a tissue or inner elbow,
and keeping unwashed hands
away from the face. The use
of masks is recommended by
some national health authorities for those who suspect
they have the virus and their
caregivers, but not for the
general public, although simple cloth masks may be used
by those who desire them.
There is no vaccine or specific
antiviral treatment for COVID-19. Management involves
treatment of symptoms,
supportive care, isolation,
and experimental measures.
The World Health
Organization (WHO) declared the 2019–20 coronavirus outbreak a Public
Health Emergency of International Concern (PHEIC)
on 30 January 2020 and a
pandemic on 11 March 2020.
As per the available data,

in the internet, there are
489644 cases reported all over
the world. In India it is 716 as
on 26.03.2020. Out of those
cases 45 recovered but 14 died.
In Kerala 112 cases
reported and 3recovered from
the disease. Government and
Health services are working
hard to bring down the epidemic. Kerala Government
initated the Break the Chain
challenge to persue the people to wash their hands in
hygenic way and frequently.
Central Govt asked People
to stay home on 22.03.2020
as Janata Curfew to break
the chain of Conorna Virus.
From Monday onwards the
State lockdown and permitted the District authorities to
approve Sect 144 in their district as per the Situation. On
tuesday evening Hon. Prime
Minister announced Lockdown in the Country for 21
days for the safety the people.
Kerala ‘s Hon Health
minister had announced that
the Homoeopathic Medicine can be used as Immmunity Booster along with
the safety directions of the
State Corona Control Cell.

New College Union Members along with honourable Cheif Guest
of Ritwa 2020 Mr. Abhilash Mohanan, Chief Reporter, Media One

രമ്യ വി എസ്സ് മികച്ച വിദ്യാർത്ഥി
സ്വ ലേ
സെമിനാർ ഹാൾ, 03.03.2020

എസ്. എഫ്. ഐ ജി. എച്.
എം. സി യൂണിറ്റ് സ്പോൺ
സർ ചെയ്യുന്ന മികച്ച വിദ്യാർ
ത്ഥിക്കുള്ള ഡ�ോ. എ. ജി. ജഗ
ദീശൻ
മെമ്മോറിയൽ
സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ പുര
സ്കാരം 38-ാ൦ ബാച്ചിലെ
രമ്യ വി. എസ് കരസ്ഥമാ
ക്കി. റിത്വ 2020 ചടങ്ങിൽ
മാധ്യമ
പ്രവർത്തകൻ
അഭിലാഷ്
മ�ോഹനനും
പ്രിൻസിപ്പൽ
ഡ�ോ.
അബ്ദുൽ ഹമീദും ചേർന്ന്
പുരസ്കാരം നൽകി.
.
വിദ്യാർത്ഥികളു൦ അദ്ധ്യാപ
കരും വ�ോട്ടെടുപ്പിലൂടെ പാഠ്യ
-പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ
മികച്ച പ്രകടനം കാഴച്ചവെ
ക്കുന്ന അവസാന വർഷ വി
ദ്യാർത്ഥിക്ക്, എസ്. എഫ്.

ഐ ജി. എച്. എം. സി
യൂണിറ്റ് നൽകുന്ന പുര
സ്കാരമാണിത്.
.
ക�ോളേജിന്റെ എല്ലാ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിലും നിറസാന്നി
ധ്യമായ രമ്യ, ഈ വർഷ
ത്തെ മിസ്സ് ജി.എച്.എം.സി.
കൂടിയാണ്. മുൻ ലേഡീസ്
ഹ�ോസ്റ്റൽ സെക്രട്ടറിയായും
ക�ോളേജ് യൂണിയൻ യു.യു.
സി ആയും അതോടൊപ്പം
കല കായിക മേഖലയിലും
രമ്യ വ്യക്തിമുദ്ര തെളിയിച്ചിട്ടു
ണ്ട്.
..

ALL EXAMS POSTPOND
INDEFINITELY- KUHS
25.03.2020
KUHS, THRISSUR

“All the notified examinations &
their registration process are postponed indefinitely. New dates
will be announced later.” - KUHS Notified.
The Vice Chancellor Dr. Mohanan
Kunnumal had directed the Students to fight
in this Pandemic War.

Dean (Academic) Dr. V
V Unnikrishnan haddirected the teachers to
conduct classes through
Internet medias. The
teachers are asked to
conduct online classes, providing lecture
notes online, providing
educational videos,online examinations,video
conferencing using various mobile applications,
providing
teaching
learning materials and
regular follow-up to ensure compliances. Our
Prinipal had taken all the
measurements to conduct the classes through
Whatsapp
Groups.

വനിതാ ദിനം ആചരിച്ചു

സ്വ ലേ
ക�ോഴിക്കോട്, 08.03.2020
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സമത്വത്തിനും
സ്വാ ത ന്ത്ര്യത്തി നു മ ാ യ ി
ഇന്നോളം സ്ത്രീകൾ നട
ത്തിയ പ�ോരാട്ടങ്ങളെ ആദ
രിച്ചു ക�ൊണ്ട് ല�ോകം വനി
താദിനം ആഘ�ോഷിച്ചപ്പോൾ
ജി. എച്. എം.സിയും അതിൽ
പങ്കുചേർന്നു.ത�ൊണ്ണൂറു ശത
മാനത്തോളം വിദ്യാർത്ഥിനി
കൾ പഠിക്കുന്ന ഈ കലാല
യത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളിലെല്ലാം

പുരുഷന്മാര�ോട�ൊപ്പം സ്ത്രീക
ളും
പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്.
നമ്മുടെ ദൈന൦ദിന ജീവിത
ത്തിൽ, കരുത്തും കാവലുമാ
കുന്ന സ്ത്രീകള�ോടുള്ള ആദര
സൂചകമായി,
ക�ോളേജ്
യൂണിയൻ, ക്യാമ്പസ്സിനുള്ളി
ലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വനിതാ ദി
ന ാ ശ ം സാകാ ർ ഡു ക ൾ
നൽകി. ഒരു വിപ്ലവ പ്രതി
ഷേധത്തിന്റെ ഒർമക്കാണ്
നമ്മൾ ഈ ദിനം ആചരിക്കു
ന്നത്.
.
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ജെനസിസ് 2020
പ്രതിര�ോധിക്കാം ഹ�ോമിയ�ോപ്പതിയിലൂടെ,
ഹ�ോമിയ�ോമരുന്നുകൾ ജനങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിക്കണം
സ്വ ലേ
സെമിനാർ ഹാൾ,, 04.03.2020
- മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ.
സ്വ ലേ
കോഴിക്കോട്, 17-03-2020

ക�ൊറ�ോണ
വൈറസ്
ര�ോഗം കേരളത്തിൽ പടർ
ന്നു പിടിക്കുന്ന ഈ സാഹച
ര്യത്തിൽ ഹ�ോമിയ�ോമരുന്നു
കൾ പ്രതിര�ോധത്തിനായി
ഉപയ�ോഗത്തിൽ ക�ൊണ്ടുവ
രാമെന്ന് ആര�ോഗ്യ മന്ത്രി
കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ
വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ
വ ്യക്ത മ ാ ക് കി . ന ി ല വ ി ൽ
ക�ോവിഡ്- 19 നെ പ്രതിര�ോ
ധിക്കാനുള്ള വാക്സിന�ൊന്നും
അല�ോപ്പതിയിൽ ഇല്ലാത്ത
സാ ഹ ച ര ്യത്തി ൽ ,
ചൈനയിൽ
ക�ൊറ�ോണ
വൈറസ് ബാധ പ�ൊട്ടിപ്പുറ
പ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ കേന്ദ്ര
ആയുഷ് വകുപ്പ് മന്ത്രാലയം
ക�ൊറ�ോണ വൈറസിന്റെ
ഹ�ോമിയ�ോപ്പതി പ്രതിര�ോധ

മരുന്നായ ആഴ്സെനികം
ആൽബം 30 വിതരണം
ചെയ്യണം എന്ന പത്രക്കുറിപ്പ്
പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
ഒരു
വൈറൽ ര�ോഗത്തിനെ പ്ര
തിര�ോധിക്കാൻ ഒരു ഹ�ോമി
യ�ോപ്പതി മരുന്ന് ഫലപ്രദമാ
ണ്
എന്ന്
തെളിയണമെങ്കിൽ ര�ോഗം
പിടിപെട്ടവരുമായി അടുത്ത്
ഇടപഴകിയവർക്ക്
ഈ
മരുന്നു നൽകി അവർക്ക്
ര�ോഗം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന്
ഉറപ്പു വരുത്തണം.അത്തരം
ഒരു പഠനം ക�ൊറ�ോണ ബാ
ധയുണ്ടായപ്പോൾ
ഇന്ത്യ
യിൽ
നടപ്പാക്കുന്നതിന്
മുൻപാണ് പ്രതിര�ോധ മരു
ന്നായി
ആഴ്സെനികം
ആൽബം 30 നാലു ഗുളിക
വീതം തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ദിവ
സത്തേക്ക് വെറും വയറ്റിൽ

ജി എച് എം സി
മിക്സഡ് വ�ോളി

സ്വ ലേ
കാമ്പസ്, 09.03.2020

	ല�ോക വനിതാ ദിന
ത്തോടനുബന്ധിച്ച്, ആൺ
കരുത്തിൽ തിളങ്ങിയിരുന്ന
GHMC യുടെ കായികല�ോക
ത്ത്, മിക്സഡ് വ�ോളീബ�ോൾ
മത്സരം
നടത്തി
ക�ോളേജ്
യൂണിയൻ.
	കാണികളെ മുൾമു
നയിൽ നിർത്തിയ മത്സര
ത്തിൽ ക്വീൻ ബീസിനെ
പ ര ാ ജ യ പ്പെ ടു ത്തി
ഹൈകേർസ് കപ്പ് ഉയർ
ത്തി. പ്രതീക്ഷകൾക് അതീ
തമായി പ്രകടനം തന്നെയാ
യിരുന്നു
ടീം
ടൈറ്റൻസിന്റെയും. നീണ്ട
നാളുകളുടെ
ഇടവേളയ്ക്കു
ശേഷം
GHMC
യുടെ

കഴിക്കാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട
ത്. അതു ക�ൊണ്ടു തന്നെ
കേരളത്തിൽ ഈ മരുന്ന്
ക�ൊറ�ോണയ്ക്ക് പ്രതിര�ോധ
മരുന്നായി നൽകിയിരുന്നി
ല്ല. എന്നാൽ ക�ൊറ�ോണ
വൈറസ് ബാധ പടരുന്ന
ഒരു യുദ്ധസമാനമായ ഈ
സാഹചര്യത്തിൽ
എല്ലാ
വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയിലും
ഉള്ള ഇത്തരം മരുന്നുകൾ
ഉപയ�ോഗിച്ച് പ്രതിര�ോധ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ ഏക�ോപിപ്പി
ക്കണം എന്ന് ആര�ോഗ്യ
മന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേള
ത്തിൽ അറിയിക്കുകയായിരു
ന്നു.
അതിനോടൊപ്പം
ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്ന
കരുതലുകളും വേണം. ഇമ്യൂ
ണിറ്റി നേടിയെങ്കിലും വാഹ
കരാകാനുള്ള സഹചര്യമുള്ള
തിനാൽ സാമൂഹിക അകലം
പാലിക്കണം.
.

കാ യ ി കല� ോ കത്തേ ക്കു ള്ള
പെൺകുട്ടികളുടെ ഈ ചുവടു
വെപ്പിനെ ഏറെ പ്രതീക്ഷക
ള�ോടെയാണ്
ക�ോളേജ്
ഏറ്റെടുത്തത്. കേവലം ഒരു
മത്സരം നടത്തിയതുക�ൊണ്ട്
സ്ത്രീപുരുഷ സമത്വം കൈവ
രിക്കാനാകുമെന്ന് വിശ്വസി
ക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ വി
ദ ്യാ ർ ത് ഥിക ൾ ക്
ഗെയിമിന�ോടുള്ള അധിനി
വേശത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പി
ക്കാൻ
കഴിഞ്ഞെന്നും
പെൺകുട്ടികളുടെ താൽപര്യ
ങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരു മുന്നേറ്റ
ത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ
സാ ധ ി ച്ചെന്നും
ക�ോളേജ് യൂണിയൻ ഭാര
വാഹികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

	ലേഡീസ് ഹ�ോസ്റ്റ
ലിലെ
മലിനജല
പ്രശ്നത്തെപറ്റി ലെ ഗ്രാഫി
റ്റോ മുൻപ് റിപ്പോർട്ട്ചെയ്തി
രുന്നതാണ്. വര്ഷങ്ങളായി
ഹ�ോസ്റ്റൽ അന്തേവാസിക
ളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്ന മലിന
ജല പ്രശ്നത്തിന് ഒടുവിൽ പരി
ഹാരമാകുന്നു.
വിവിധ
യൂണിയനുകളുടെയു൦ എൽ.

എച്ച്. ഭാരവാഹികളുടെയും
ന ി ര ന്ത ര പ ര ി ശ്രമ ത്തി ന്
ഒടുവിൽ
ഫലം
കണ്ടു.
ലേഡീസ് ഹ�ോസ്റ്റലിലെ ഈ
ഗു രു ത ര പ്രശ്ന ത്തി ന്
പരിഹാരം കാണുവാനായി
എം.എൽ.എ, ജില്ലാ കള
ക്ടർ എന്നിവരെ സമീപിച്ചി
രുന്നു
..
ഇവരുടെ ഇടപെടലിന്റെ
ഫലമായി ക�ോളേജ് അധി
കാരികൾ പൈപ്പ് കണക്ഷ
നും കുടിവെള്ള കണക്ഷനു

The college was closed on
17.03.2020 as per Govt order and all students other
than the PGs and Interns
were sent home. The Principal and Superintendent
have taken necessary
measures and precautions
to ensure social distancing. Only one entrance is
open and entry is screened
by temperature testing
using IR thermometer.

സ്വ ലേ
ഓ പി ബ്ലോക്ക് 17.03.2020

ദിവസവും നിരവധി അമ്മമാരും കൈകു
ഞ്ഞുങ്ങളും ചികിത്സക്കായി എത്തുന്ന നമ്മുടെ
ആശുപത്രിയിൽ, ഫീഡി൦ഗ് റു൦ ഇല്ല എന്ന പ�ോരാ
യ്മയ്ക്ക് പരിഹാരമായി. റിസർച്ച് ഓ. പി. ക്കും
മൈനർ ഓ. ടി. ക്കും നടുവിൽ ഉപയ�ോഗശൂന്യമാ
യി കിടന്നിരുന്ന മുറിയാണ് ഫീഡി൦ഗ് റു൦ ആയി
സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
.

ക�ോവിഡ് 19: ക്ലാസുകൾ
സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

പടിയാർ ദിന
ക്വിസ് മത്സരം
സ്വ ലേ
പടിയാർ കോളേജ് 04.03.2020

വേണ്ടി, മാർച്ച്12 നു ക�ോൺ
ട്രാക്ട് ഒപ്പ് വക്കുകയും കണ
ക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് ചി
ലവാകുന്ന 2,90,000/- രൂപ
PWD യ്ക്കു അടിയന്തിരമായി
കൈമാറിയതായി പ്രിൻസി
പ്പൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ
അറിയിച്ചു.
.
ഇതു
പ്രകാരം
വാട്ടർ അതോറിറ്റി ശുദ്ധ ജല
വിതരണ പൈപ്പ് ഇടാൻ
തുടങ്ങി.
.

Enchinacea Sanitizer prepration
by Teachers
Provision for handwash is When Kerala Govt ordered
availed for all. Patients who for the LockDown , PGs
have fever need not take and Interns requested leave.
OP ticket and arranged
As per the direcspecial OP room for them. tion of Health dept and
There is only one OP other Covid 19 Control Cell,
than the special fever OP Our institute prepared isois functioning to reduce lation wards for the Covthe crowd in OP verandah. id-19 patients. Hoping
The teachers un- the situation always under
der guidance of Pharma- control. All the facilities
cy department has made have been inspected by
Sanitizer using Echinacea. the Control Cell.
.

Designed by RedStar Designers, GHMC Kozhikode

ഫീഡിംഗ് റും സ്ഥാപിച്ചു

കേരളത്തിൽ ക�ോവിഡ് 19
പിടിമുറുക്കിയ
സാഹചര്യ
ത്തിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ
വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാർച്ച് 10
നു
തന്നെ
അവധി
പ്രഖ്യാപിക്കുകയും
പിന്നീട്
മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളെ
ഒഴിവാക്കി. എന്നാൽ ശക്ത
മായ
പ്രതിര�ോധ

EXAM
UPDATES
* All university examinations are postpond
indefinetly.
The new dates will
be announced later.

പടിയാർ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ,
ഡ�ോ. പടിയാർ മെമ്മോറി
യൽ ഹ�ോമിയ�ോ മെഡി
ക്കൽ ക�ോളേജിൽ വച്ചു നട
ത്തിയ ഇന്റർ ക�ോളേജ്
ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ 38-ാ൦
ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിക
ളായ രഹിത കെ., റഹീന വി
എന്നിവർക്ക്
മൂന്നാം
സ്ഥാനം.
.

* MD(HOM) Part I regular and MD(HOM)
Part II supplementry
registration
dates
extended. New dates
for registration will
be annouce later.
* The Final year Model exams are postpond due to the Corona Virus Epidemic.
* Results of Third
year
examinations
December
2019
may announce after the Lockdown.

COVID -19 @ GHMC
KOZHIKODE

സ്വ ലേ
ഡി സി , 01.01.2020

സ്വ ലേ
കോളേജ് 17.03.2020

ലേഡീസ് ഹ�ോസ്റ്റലിലെ മലിനജല
പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു.
സ്വ ലേ
കോളേജ് ,, 16.03.2020

ക�ോളേജ്
യൂണിയൻ
പെയിൻ ആൻഡ് പാല്ലിയേ
റ്റീവ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ ബേസിക് ലൈഫ്
സപ്പോർട്ട് എന്ന വിഷയ
ത്തിൽ സെമിനാറും വർ
ക്ക്ഷ�ോപ്പു൦ നടത്തി. ക�ോഴി
ക്കോട് മിംസിലെ സ്കൂൾ
ഓഫ് റിസസിറ്റേഷൻ വിഭാ
ഗത്തിലെ
വിദഗ്ധ
സംഘമാണ്
ഫൈനൽ
ഇയർ, പി ജി വിദ്യാർഥികൾ
ക്കും, ഇന്റേൺ ഡ�ോക്ടർ
സിനും പരിശീലനം നൽകി
യത്.
വർക്ക്ഷോപ്പിൽ
പ ങ്കെ ടു ത്ത വ ർ ക്കെല്ലാം
ബി.എൽ.എസ്
ക�ോഴ്സ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. രണ്ട്
ദിവസങ്ങളിലായി
നടന്ന
വർക്ക്
ഷ�ോപ്പിൽ
നൂറ്റിയമ്പത�ോള൦ വിദ്യാർത്ഥി
കൾ
പങ്കെടുത്തു

* Hall tickets of Second BHMS examinations March 2020
will be issued after the lockdown.

The
Inauguration
of
Le-Graffito by Mr. Abhilash Mohanan.

പ്രവ ർ ത്ത ന ങ്ങ ൾ ക്കു
ശേഷവും ക�ോവിഡ് 19 ന്റെ
വ്യാപന൦ നിയന്ത്രണാതീത
മായ
സാഹചര്യത്തിൽ
മാർച്ച് 17 മുതൽ ഇന്റേൺ,
പിജി വിദ്യാർഥികൾ ഒഴികെ
യുള്ള മെഡിക്കൽ വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാ
പ ി ക്കു ക യ ാ യ ി രു ന്നു .
വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹ�ോസ്റ്റലു
കൾ ഒഴിയണമെന്ന് പ്രിൻ
സിപ്പൽ
നിർദേശിച്ചു.

BREAK
THE
CHAIN
സ്വ ലേ
കോളേജ് 17.03.2020

ബ� ോ ധ വ ൽ ക്ക ര ണ
പ്രവ ർ ത്ത ന ങ്ങളുടെ
ഭാഗമായി കേരള സർക്കാർ
ആരംഭിച്ച break the chain
ക്യാമ്പയിനിൽ പങ്കുചേർന്നു
ക�ൊണ്ട്,
നിരന്തരം
കൈകൾ
ശുചിയാക്കുക
എന്ന
ഉദ്ദേശത്തോടെ,
ക്യാമ്പസ്സിന്റെ
വിവിധ
ഭാഗങ്ങളിൽ
ക�ോളേജ്
യൂണിയനും, SFI യൂണിറ്റും
ചേർന്ന് ഹാൻഡ് വാഷുകളും
ല ഭ ്യമ ാ ക് കി .
ആളുകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ
സു ര ക്ഷി ത ര ാ യ ി
തുടരണമെന്ന ഗവണ്മെന്റ്
നിർദ്ദേശം
അനുസരിച്ച്
വീടുകളിൽ
കഴിയുന്ന
ക�ോളേജ് യൂണിയൻ productive quarantine online
challenge നടത്തി വരുന്നു.

Fans sponsored by SBI, Malaparmba to COVID-19
Isolation ward arranged at GHMC Kozhikode
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